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Vážení spoluobčané,
do rukou se Vám dostává zpravodaj obce,

který by Vám měl přiblížit činnost a práci
představitelů obce a obecního úřadu. Pokud
společně chceme, aby obec "žila", rostla a
částečně tak naplňovala náš život, musíme se
snažit vytvářet podmínky pro rozvoj a zapojovat
se do nejrůznějších aktivit veřejného života. V
našich podmínkách malé vesnice by právě
představitelé a zastupitelé obce měli být
motorem tohoto dění, uvádět věci do pohybu. I
když dle statistického úřadu máme v obci na
šedesát právních subjektů  podnikatelů, ve
veřejném životě či sponzoringu se angažuje jen
pár odvážlivců. Obecní úřad tak zůstává
ústřední postavou života v naší malé obci.

Uplynulý rok se událo neskutečně mnoho
věcí. Největší investiční akcí bylo vybudování
nové ulice nad učitelskými domky pro výstavbu
rodinných domů. S výkupem pozemků jsme
začali před sedmi lety a v průběhu těchto let se
musel zhotovit územní plán a provedla se
komplexní pozemková úprava, bez které by tak
náročné dílo nemohlo vzniknout. V současné
době prodáváme metr čtvereční stavební
parcely za 350 Kč a prodána je už polovina
pozemků. Samotnému zasíťování předcházela
investice energetické firmy Eon. Tato musela
vybudovat novou trafostanici a vedení u hřiště.
Investice Eonu si vyžádala 2 miliony Kč.
Investice obce 8 450 000, Kč. Na podzim se na
základě obdržených dotací z JmK vyměnila
střecha na kulturním domě. Starý děravý eternit
se vyměnil za vlnitý plech. Už snad nenastane
situace, kdy jsme ještě před plesem běhali po
sále s kbelíky, abychom chytali kapající vodu z
děravé střechy. Další investiční akcí bylo
budování biokoridoru směrem asfaltky na Čejč.
Zastupitelstvo určilo, že investice do přírody
sice v současné době nejsou prioritou, ale 100%
dotace státu je nutné využít. Proto na základě
pozemkové úpravy vznikl biokoridor v hodnotě
5,6 mil. Kč, a pokud tyto stavby bude
ministerstvo dále plně podporovat, budou
tzv.biopásy a jiné krajinářské prvky na našem
území vznikat.

Ve druhé polovině roku se podařilo získat
sponzorský dar ve výši 100 tisíc Kč na
vybudování malého rybníčku na "Bařině". V
místě, kde došlo k bagrování, býval rybníček již
v minulosti a parcela je vedena jako vodní
plocha. Břehy se ještě budou v jarních měsících
tohoto roku upravovat.

U příležitosti 670.výročí založení obce jsme
vydali knížku a DVD, které obsahují nejen
průběh oslav, ale také fotky domů nebo dobové
fotografie obyvatel. Oslavám výročí založení
předcházely velké přípravy. Chtěl bych touto
cestou poděkovat všem, kteří byli jakýmkoliv
způsobem nápomocni při činnostech zajišťujících
jak materiální zázemí, tak průběh a program
třídenních oslav. Doufám, že na dva tisíce
účastníků bylo spokojeno s důstojným, slušným
a zábavným průběhem oslav. Jejich atmosféru
přiblížila i reportáž odvysílaná v celostátní
televizi.

Současný stav společnosti se odráží v životě
každého z nás. Stát přenáší co nejvíce
administrativy na obce, a tak si můžete na úřadě
například vyřídit rejstřík trestů, výpis z karty
řidiče nebo katastru nemovitostí. Protože
uplynulý rok byl také ve znamení ekonomické
krize, řešíme vedle financování obce i
nejrůznější agendy pro nezaměstnané, také
stále čím dál víc přestupků, posudků pro soudy,
sousedských sporů, sociálních případů, nebo
administrativu spojenou s nařízenými pracemi
podmíněně odsouzených.

Dalším horkým tématem v obci bylo uvolnění
zablokovaných prostor kulturního domu.
Nájemkyně ukončila živnost na živnostenském
úřadě, tím nájemní smlouva pozbyla platnosti a
vyřešil se nejasný právní vztah. Jelikož se na
kulturním domě plánuje oprava stropu,
neplánuje se prozatím v nejbližší brzké době v
těchto prostorách zavádět tolik diskutovanou
hospodu.

Závěrem tohoto úvodu mi dovolte říci, že i
když stát zahlcuje obecní úřady nejrúznějšími
povinnostmi a administrativou, i když právě
menší obce nemají kapacity ani prostředky na
zajištění další administrativy, stále hájím názor,
jaký jsem prezentoval při nástupu do úřadu a
to, že obecní úřad je tu pro lidi, a ne naopak.
Vážení spoluobčané, do nového roku Vám přeji
mnoho úspěchů v pracovním i osobním životě,
pevné zdraví, spokojenosti a radosti ze svých
nejbližších.
Zálešák Petr, starosta



HHoossppooddaařřeenníí oobbccee
Komentář za vlastní hospodaření obce Nenkovice za rok 2011

Obec Nenkovice pro rok 2011 schválila rozpočet schodkový. Příjmy 9.786.500, Kč, výdaje 10.802.400, Kč.
Financování z účtu 924.100,Kč. Po upravení rozpočtu během roku 2011, kdy bylo vyhotoveno jedenáct
rozpočtových opatření, byl rozpočet schodkový a činil příjmy 15.459.900,Kč , výdaje 20.319.200, Kč.
Financování obce po poslední úpravě rozpočtu k 31.12.2011 bylo v částce 4.859.300, Kč, což se skládá z pol.
8115 (financování z účtu) 761.400,Kč, pol.8123 (dlouhodobé půjčky) 4.097.900,Kč.

Příjmy Obce Nenkovice se z největší části skládají z daňových příjmů, dále pak příjmy z pronájmu pozemků,
z poskytování služeb, z úhrad dobývacího prostoru, nájem nebytových prostor, výběr poplatků (odpad, hřbitovní
poplatky, pes,.), úroky z KB, prodej pozemků a jiné.

Dotace a příspěvky obce Nenkovice získané v r. 2011:
 Neinvestiční dotace přijaté od KrÚ JMK PRV ve výši 90.000, Kč UZ 339 na střešní krytinu na budově KD v

Nenkovicích, které byly vyčerpány v celkové výši. Výše dotace pro tento projekt byl ve výši 50%.
 Dále neinvestiční dotace přijaté od KrÚ JMK UZ 551 v částce 20.000,Kč, přijaté na pořízení kalového a plovoucího
čerpadla. Dotace vyčerpány v celkové výši. Dotace v tomto projektu opět činila výši 50%.

 Dalším příjmem Obce Nenkovice jsou dotace z EU a státního rozpočtu (85%+15%) z Úřadu práce pro VPP v obci
v částce 338.000,Kč.

 Dotace pro obnovu krajiny  Biokoridor K6 v letošním roce příjem 4.203.398,5 Kč. (Celkově 20112013 částka
5.691.361, Kč (ERDF 95%+SFŽP 5%))

 Příspěvek na školství ze státního rozpočtu (4112) příspěvek na žáka 198.600.Kč.
 Příspěvek na výkon státní správy 87.800,Kč.
 Dále neinvestiční dotace od obcí na žáka 667.691,Kč. Doplatek na mzdy v MŠ (Želetice a Nenkovice) od obcí
Želetice a Stavěšice 265.236,Kč. Další doplatek na rámec výdajů MŠ Želetice 31.276,Kč.

 Dále dotace – „Peníze EU školám“ doplatek 329.501,2 Kč. (V loňském roce 494.251,8, celkem tedy dotace
z projektu Peníze EU školám 823.753,Kč).

 Prodej pozemků (nová lokalita + drobné prodej v intravelánu obce) příjem částky 2.568.570,Kč.
 Sponzorský dar na vybagrování vodní plochy v částce 100.000,Kč.

Výdaje Obce Nenkovice v roce 2011. Oprava KD střecha 180.800,Kč. Neinvestiční –úhrada kalového a
plovoucího čerpadla 43.477,Kč. Neinvestiční výdaje přísp.organizaci ZŠ a MŠ Nenkovice na provoz a žáka od obce
Nenkovice 468.143,64Kč, transfery a převody ZŠ 1.741.690,84Kč. Výdaje Biokoridor K6 4.203.398,5 Kč. Splátky
úvěru v r. 2011 částkou 352.100,Kč. Úhrada faktury inž.sítě (kanalizace, elektrifikace, vodovod, plynovod, veřejné
osvětlení) v částce 8.418.979,Kč + tech.a autorský dozor. Dále běžné výdaje – média (elektrická energie, plyn,
voda, ..), mzdy zaměstnancům, pracovníkům VPP, kde byly využity dotace z ÚP, dále odměny ZO, dohody, daně,
sociální, zdravotní pojištění, dále nákup materiálu, služby, svoz komunálních a ostatních odpadů, ochrana přírody a
zeleň, výdaje za kulturní vyžití v obci, výdaje za hmotný majetek – drobný, placení poplatků a daní a ostatní
neinvestiční dotace neziskovým organizacím(Mikroregion Babí Lom). Z větších investičních akcí je podána žádost o
dotace EU následující: Výměna oken a dveří na budově ZŠ (SZIF), dále celkové zateplení budovy školy (OPŽP),
dále protipovodňová opatření v rámci KPÚ – protipovodňový poldr (MZE) a výsadba Biokoridorů LBK1,3,5 (OPŽP),
dále Biocentrum Úlehle B2 – vodní plocha (OPŽP). Žádost na obnovu dětského hřiště (LEADER).

Možnost využití úvěrů obec Nenkovice využila na dofinancování výstavby inž.sítí. Srovnání roku 2010 a roku
2011. Rozpočet po úpravách v roce 2010, příjmy v roce 2010 v částce 8.652 tisíc Kč a výdaje 8.875 tisíc Kč,
financování 222 tisíc. Rok 2011 byl v rozpočtu dvojnásobný. 4 miliony v příjmech i výdajích za Biokoridor K6 a
kapitálové navýšení inž.sítí 9 milionů, úvěr ve výši 4450 tisíc.

Obec Nenkovice se snaží využívat finance pro nejlepší účely a rozvoj obce tak, aby hospodaření obce a jeho
výsledky byly v maximální míře v nejlepším pořádku a bez pochybení. Veškeré finanční transakce souvisí s Plánem
rozvojem obce Nenkovice, schváleným v ZO v roce 2010.

Obec Nenkovice
Petr Zálešák, starosta
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Naši školu v tomto roce tvoří sedm běžných

tříd, dvě třídy speciální, družina, internát, školní
jídelna a dvě mateřské školy. V současné době ji
navštěvuje 109 dětí v základní škole a 25 dětí v
obou mateřských školách. První stupeň zahrnuje
tři třídy s pěti ročníky, 1. ročník, 2.+3. ročník a
4.+5. ročník.

Již druhým rokem pokračuje projekt EU –
Peníze školám, ze kterého je financováno
vyučování předmětů Čtenářská gramotnost,
Angličtina a Matematika pro život. V nejbližší
době škola plánuje z dotací tohoto projektu
nakoupit další dataprojektory a notebooky,
kterými tak budou postupně vybaveny všechny
třídy. Z dotací je financováno také vzdělávání
pedagogů na školeních a seminářích, na které by
jinak nezbývaly peníze.

Pro zpětnou vazbu výsledků naší práce se
škola pravidelně zapojuje do několika testování
žáků. Výsledky pak slouží jako jeden z podkladů
především pro další plánování výuky a zaměření
školy. Škola se účastní srovnávacích SCIO testů
z matematiky, českého jazyka a všeobecných
studijních předpokladů. Z posledních výsledků je
zřejmé, že se žáci svými výsledky řadí mezi lepší
průměr škol v rámci celé republiky. Žáci se
účastní také matematické a zeměpisné
olympiády, Pythagoriády, Matematického
klokana. V okresním kole matematické a
zeměpisné olympiády se naši žáci umístili
dokonce na předních místech. Marek Seďa získal
v matematické olympiádě 1. místo a Erika
Strmisková 4. místo v zeměpisné olympiádě.

V oblasti zájmových aktivit škola dětem nabízí
velké množství kroužků. Mohou si vybrat např.
sportovní, dramatický, florbal, keramický,
country tance, včelařský, sborový zpěv,
Nenkovjánek,cvičení z matematiky nebo
angličtinu. Děti se tak snažíme naučit, jak lze
aktivně a smysluplně využít svůj volný čas. Naše
škola se zapojila do školního recyklačního
programu Recyklohraní. Cílem projektu je zvýšit
povědomí o třídění odpadů u mladé generace a
také zajistit recyklaci drobných vysloužilých
elektrozařízení a baterií. V rámci projektu
Recyklohraní je naše škola vybavena sběrnými
nádobami na použité baterie a drobné
elektrozařízení. Žáci nosí do školy nepotřebné
elektrospotřebiče a baterie. Za nasbírané
vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení a
splněné úkoly získá naše škola body, za něž
žákům pořizujeme různé učební pomůcky, hry i
vybavení pro volný čas. V loňském roce byl z
těchto prostředků pořízen stolní fotbal a za další

nasbírané body plánujeme dovybavit tělocvičnu
sportovními potřebami. Do podzimní sběrové
akce se zapojili i občané Nenkovic, za což jim
děkujeme a další aktivity samozřejmě uvítáme.
Bližší informace o projektu lze najít na
www.radkagalko.wz.cz a www.recyklohrani.cz.
Kromě sběru elektrozařízení na škole stále
pokračuje sběr starého papíru. Z prostředků
takto získaných bylo možné zajistit natření šaten
pěknými veselými barvami.

Nelze zde vypisovat všechny akce, které škola
během školního roku pořádá, ale věřte, že jich je
opravdu hodně. Jsou to aktivity sportovní
(turnaje a soutěže), kulturní (divadla, výstavy,
koncerty, školní akademie), vzdělávací
(přednášky,exkurze). Spolupracujeme také se
spolky místními i z okolních obcí. Pěkným
příkladem takové spolupráce byl Den dětí, který
pro nás uspořádalo Myslivecké sdružení ze
Želetic a Lovčic. Byli jsme velmi mile
překvapeni, jak hezkou akci si pro nás myslivci
připravili. Na konci roku nás pozvalo sdružení
Želetické ženy na výstavu perníčků. Tam pro nás
byla připravena nejen přednáška o včelách a
včelaření, ale i příjemné pohoštění.

Byli bychom rádi, kdyby škola i nadále byla
součástí veřejného dění. Rádi se zapojíme do
všech aktivit pořádaných obcemi. Vždycky se
snažíme, aby i v současných nelehkých
finančních podmínkách nebyly naše děti o nic
ošizeny, a aby se ve všem vyrovnaly dětem z
městských škol, které někteří rodiče tolik
upřednostňují. Jsme totiž přesvědčeni o tom, že
našim dětem je v našem domáckém prostředí s
malým počtem žáků mnohem lépe než v
anonymitě velké městské školy. Všem, kteří nás
podporují, tímto velice děkujeme.
PaedDr. Roman Liebiger
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Zpráva o činnosti fotbalového oddílu TJSokol Nenkovice za rok 2011
Stejně jako v letech minulých i v roce 2011

jsme se podíleli na pořádání několika
sportovních, kulturních i společenských akcí.
Mimosportovní aktivity dlouhodobě patří k naší
každoroční činnosti. Vyjadřujeme jimi obci
poděkování za podporu, které se nám od ní
dostává.

Jednou z velmi důležitých činností oddílu, bez
které není možné dlouhodobě fungovat na určité
úrovni, jsou brigády. Probíhají průběžně po celý
rok. Snažíme se postupně opravovat a upravovat
nejen kabiny a hřiště, ale celý sportovní areál.

V roce 2011 proběhly oproti loňskému a
předloňskému roku (2010výměna dveří, 2009
výměna oken) opravy menšího charakteru, které
sice nejsou na první pohled tak viditelné, ale i
ony nás stály velké úsilí a velké množství času.
Provedli jsme výměnu střechy na udírně. Starou
a na několika místech děravou střešní krytinu
jsme nahradili novými trapézovými plechy, které
by měly být kvalitnější a hlavně by měly delší
dobu vydržet. Vyměnili jsme také střešní latě a
plochu střechy zvětšili tak, aby se za deště mohli
diváci alespoň částečně schovat.

Dále jsme opravili v rámci možností pletivo
za brankou a po konci podzimní sezóny jsme do
brankoviště před obě branky položili travní drny
do míst, kde byla vyšlapaná plocha a kde
nerostla žádná tráva. Úpravu ocení hlavně
brankáři, kteří teď budou o pár centimetrů výš a
nebudou padat na tvrdou a udusanou hlínu, na
což si během podzimu stěžovali.

Všem, kteří se jakýmkoli způsobem zapojují a
pomáhají, za jejich práci a pomoc děkujeme.
Všichni to dělají ve svém volném čase a
samozřejmě bez nároku na finanční odměnu. Jde
jim o to, aby oddílu pomohli. Vždycky se najde
hodně radilů, kteří ví nejlíp, jak se to či ono mělo
udělat lépe, ale když přijde na věc, tak se do
ničeho nezapojí a jenom kritizují. Proto bych
chtěl ještě jednou všem hodně poděkovat a říct,
že si jejich pomoci opravdu velice vážíme.

Rád bych se zde zmínil o jedné akci, dnes již
tradiční a dle názorů zúčastněných velmi
povedené. Jde o fotbalové utkání maminek proti
družstvu přípravky. Utkání je součástí ukončení
sezóny přípravky a dalo by se říci, že je
posledním zápasem jara. Kladné ohlasy na tuto
akci se k nám donesly i od jistých obyvatelek
Kyjova, které tento nervy drásající a do poslední
chvíle velmi zajímavý a napínavý zápas viděly na

internetu. Byly z něj opravdu velmi nadšené a
dle jejich vyjádření by rády na další zápas dojely
osobně, aby si tuto úžasnou a nevšední zábavu
užily přímo na místě.

Od začátku letošní sezóny 2011/12 jsme
přihlásili do soutěže nové družstvo – družstvo
dorostu. Úsilí na založení dorostu bylo opravdu
velké. Aby bylo možné vůbec přihlásit dorost do
soutěže, museli jsme oslovit více klubů v okolí.
Vše se nakonec podařilo a důkazem toho, že to
nebyla snadná práce, je skutečnost, že za nás
nastupují hráči z šesti různých vesnic. Nelehké
práce u dorostu se ujali Josef Hofírektrenér,
Josef Slížekasistent trenéra a Ing. Jaroslav
Kučeravedoucí mužstva.

Program letních akcí v našem areálu
odstartoval 15.16.7.2011 festival rockových
kapel „Vůdštok“. Jedná se tradiční akci, která již
neodmyslitelně patří k nenkovskému létu. V
tomto roce proběhl již osmý ročník velmi
povedeného „fesťáku“. Program byl stejný jako v
minulých letech. V pátek večer nám jako vždy
zahrálo několik písničkářů a hlavní program, na
kterém vystoupilo osm kapel, byl zahájen
v sobotu navečer. Počasí nám letos celkem přálo
a návštěvníci, kteří přišli, se skvěle bavili celý
víkend.

Organizace probíhá již několik let ve stejném
duchu a podílíme se na ní spolu s obecním
úřadem a členy místních kapel, kteří zajišťují
vystupující. Spolupráce všech, kteří se na
organizaci podílejí, je velmi dobrá a doufám, že
bude i nadále a že za dva roky oslavíme jubilejní
desátý ročník „Vůdštoku“.

V sobotu 30.7.2011 se uskutečnil tradiční
pohárový turnaj ve fotbale. Po několika letech,
kdy bylo složení účastníků stále stejné, jsme se
rozhodli, že uděláme změnu. Letošního turnaje
se zúčastnila družstva Nenkovic, Hradiště pod
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Vrátnom, Želetic a Šardic. V prvním semifinále
na sebe narazili nováčci turnaje Želetice a
Šardice a ve druhém tradiční účastníci Nenkovice
a Hradiště pod Vrátnom. Jako rozhodčí byli
delegováni pánové Jaroslav Daniel a Josef
Čápek.

V prvním zápase zvítězily Šardice nad
Želeticemi 5:0. Ve druhém zápase prohrálo
domácí mužstvo s Hradištěm pod Vrátnom 2:4 a
muselo se smířit s tím, že bude hrát jen o
bronzové medaile. V zápase o třetí místo jsme
se utkali s Želeticemi, které jsme porazili po
velmi těžkém boji až na penalty, když po
šedesáti minutách byl stav nerozhodný 1:1.

Ve finále narazil nováček turnaje ze Šardic na
tradičního účastníka turnaje z Hradiště pod
Vrátnom. Po velkém boji zvítězili hráči ze Šardic
1:0 a stali se tak celkovými vítězi.

Před zápasem o třetí místo sehrál přátelské
utkání náš dorost, který podlehl dorostencům
z Hradiště pod Vrátnom 1:2. Naši jedinou branku
v zápase vstřelil Lukáš Filip.

Turnaj byl zakončen, jak jíž bývá dobrým
zvykem, večerní taneční zábavou, na které hrál
k poslechu a tanci DJ Radůz.

Další akcí, na které jsme se organizačně
spolupodíleli, byly hody, které byly spojeny se
sjezdem rodáků v termínu od 18. do 21. Srpna
2011.

Ve čtvrtek proběhlo stavění máje a večer byly
zahájeny slavnosti diskotékou.

Páteční program byl zpožděn kvůli průtrži
mračen o půl hodiny. Tento rockový večer
zahájily svým vystoupením nenkovské kapely
Hary a Hadi a Deepkoš. Hlavní hvězdou večera
byla skupina TabákKabát revival, která sklidila
velký úspěch.

Z důvodu nabitého programu letošních oslav
odehrál dorost svůj zápas v sobotu dopoledne.
Sobotní odpolední program byl zahájen
slavnostním krojovaným průvodem vesnicí od
kostela na hřiště, kde pokračoval odpolední
program. Večer proběhla v areálu na hřišti
tradiční hodová zábava. Družstvo mužů sehrálo
svůj zápas v neděli odpoledne se sousedními
Strážovicemi. Po skončení utkání pokračoval
kulturní program, který byl zakončen večerní
zábavou.

V průběhu podzimu jsme se spolupodíleli na
pořádání drakiády, která tentokrát proběhla na
hřišti.

Poslední akcí, kterou jsme letos pořádali, byl
již osmý ročník turnaje ve stolním tenisu Pinec
cup 2011. Turnaj se konal v sobotu 10.12.2011
v tělocvičně ZŠ. Z důvodu velkého zájmu dětí
jsme kategorii junior rozdělili dle věku na děti
mladší 10ti let a starší 10ti let. V kategorii do
10ti let soutěžilo 6 dětí. První místo obsadil

David Polášek, na druhém místě skončil Martin
Kučera a třetí místo obsadil Filip Lévay.
V kategorii nad deset let se střetlo 13 hráčů.
Vítězství vybojoval Lukáš Kotas, který ve finále
porazil Adama Pánka, a na třetím místě se
umístil Martin Černohorský.

V hlavní kategorii bojovalo o vítězství 20
hráčů. Z vítězství se nakonec radoval Rosťa
Moudrý, na druhém místě skončil Franta Kuchař
a třetí místo vybojoval Petr Chimiák. Turnaj
proběhl ve velmi příjemné a pohodové
atmosféře.

Poděkování patří ZŠ Nenkovice za poskytnuté
prostory, hlavnímu sponzorovi turnaje p.
MoudrémuEurolamp za poskytnuté ceny do
turnaje a všem ostatním sponzorům.

V sezóně 2010/11 hrálo naše družstvo mužů
III. třídu sk.“A“ a skončilo na lichotivém osmém
místě se ziskem 34 bodů za 9 výher, 7 remíz a
10 proher s mírně nepříznivým skóre 55:56.
Nejlepším střelcem sezóny se stal Radim
Stehno, který zatížil konta soupeřů třinácti
brankami. Na druhém místě v tabulce střelců
skončil David Pospíšil, který vsítil 10 branek a na
třetím místě skončil Franta Kuchař za 8
vstřelených branek.

Po podzimní části sezóny 2011/12 jsme po
čtrnácti odehraných kolech na desátém místě se
ziskem 14 bodů a pasivním skóre 20:28.

Družstvo přípravky se po podzimní části
sezóny 2010/11, ve které nezískalo ani bod,
herně i výsledkově zvedlo a v těžkých jarních
utkáních vybojovalo 2 body za dvě remízy
s družstvy Vracova a Svatobořic. Tato sezóna
byla pro naše nejmenší fotbalisty velmi náročná,
protože všichni soupeři měli větší a starší hráče.
V této věkové kategorii je každý rok hodně
poznat. Proto jsme skončili v sezóně 2010/11 na
posledním jedenáctém místě se ziskem 2 bodů a
„lehce“ pasivním skóre 6:189. O šest
vstřelených branek se postarali Martin Kučera a
Filip Lévay, kteří dali po dvou brankách, Kryštof
Měsíček se trefil jedenkrát a jeden gól si dali
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Zkušebna a kapely v Nenkovicích
Další rok nám utekl jako voda a je tu opět

příležitost se za ním ohlédnout a shrnout činnost
kapel, užívajících zázemí zkušebny v
Nenkovicích.

V místní zkušebně hrají kapely Hary a hadi,
Deepkoš a Honzíkova cesta. Kapela Deepkoš
ve studiu v Čejči nahrála své debutové CD, které
nyní připravuje k vydání. Je na něm
zaznamenáno celkem 12 skladeb, které určitě
stojí za poslech – všechny skladby si můžete
pustit na bandzone stránkách kapely 
www.bandzone.cz/deepkos. Deepkoš v roce
2011 rovněž intenzivně koncertoval. Kapela
zahrála mimo jiné na Vůdštoku, na srazu rodáků
v Nenkovicích, na rockové maškarádě ve
Vacenovicích, nebo v kyjovském klubu Jančovka.
Deepkoši jsou teď v "laufu" a další koncerty na
sebe jistě nenechají dlouho čekat.

Další nenkovickou kapelou jsou Hary a hadi.
Haďáci úspěšně dokončili koncem loňského roku
ve zkušebně nahrané CD Pokrm bohům a rovněž
odehráli několik koncertů – namátkou v Českých
Budějovicích, v brněnském klubu Boro, v Kyjově
na Jančovce a na dalších místech. Aktivity
kapely Hary a hadi můžete sledovat rovněž na
jejich stránkách  www.bandzone.cz/haryahadi

Kapela Honzíkova cesta již nějaký čas funguje
osvědčeným způsobem – hodně koncertů a již
dlouho žádná nová deska. A v tuto chvíli to
vypadá, že tak bude fungovat i nadále. Pánové
možná chystají trochu jinou verzi svých starých
známých hitů – zahranou v ne úplně tradičním

nástrojovém obsazení – nicméně zatím zůstává
jenom u plánů. Honzíkovka si loni zahrála
například v Uherském Hradišti, v Moravském
Písku na sympatické akci Písek žije, ve Veselí
nad Moravou a na dalších akcích. Z nejbližších
zajímavých koncertů za zmínku stojí datum
24.2.2012 a na ten den připadající koncert ve
Strážnici spolu s legendou českého
undergroundu, kapelou The Plastic People Of
The Universe. Informace o činnosti kapely
Honzíkova cesta najdete na jejím webu 
www.bandzone.cz/honzikovacesta

Tak, jako každý rok i loni kapely ve spolupráci
s TJ Sokol Nenkovice a OÚ Nenkovice uspořádaly
tradiční letní festival Vůdštok – letos zahráli
např. ústečtí Houpací koně, Die Blaue trottel
Parade z Meziříčka, staří známí slovenští přátelé
Stavebný materiál a další soubory z blízka i dáli.

A co nás čeká v budoucnu? Koncem února ve
Strážovicích uspořádáme po roční pauze další díl
Tlačenky, v létě samozřejmě Vůdštok a dozajista
bude mnoho dalších příležitostí k poslechu
nenkovských souborů – srdečně Vás tedy zveme
na naše budoucí koncerty již nyní!
Martin Bystřický
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soupeři vlastní. Jsme rádi, že tato náročná
sezóna naše nejmenší neodradila a nasbírané
zkušenosti mohli prodat v podzimní části sezóny
2011/12, ve které skončili na pěkném osmém
místě se ziskem 9 bodů za 3 výhry a 6 proher
s pasivním skóre 31:70.

Od sezóny 2011/12 hraje pod hlavičkou
Sokolu Nenkovice družstvo dorostu, které
skončilo po půlce sezóny na 12 místě se ziskem
9 bodů a skóre 18:58.

Závěrem chceme touto cestou poděkovat
všem sponzorům, kteří nás podporují. Velké
poděkování patří Ing. Jaroslavu KučeroviBornet
a firmě Zemas Čejč, která koupila dresy pro
dorost.

Největší dík patří Obecnímu úřadu Nenkovice
v čele se starostou Petrem Zálešákem, který je
náš hlavní sponzor.

Díky dlouhodobé spolupráci s Obecním

úřadem Nenkovice jsme se rozhodli věnovat
částku 10.000, Kč na pořízení nových prvků na
dětské hřiště, které Obecní úřad Nenkovice
buduje.
Členové výboru.



Činnost galerie v roce 2011
Galerie při obecním úřadě se stala již

neodmyslitelnou součástí kulturního života v
obci. Během roku 2011 se podařilo uskutečnit
šest výstav, a musím s velkou radostí sdělit, že
všechny akce oslovily a snad i zanechaly pěkné
vzpomínky.Příprava na každou výstavu je časově
velmi náročná a není větší odměnou pro
vystavujícího i pro galerii, než zájem občanů. K

670. Výročí trvání obce se uskutečnily dvě
výstavy. Na výstavě malířů Kyjovska se objevila
jména  akademický malíř V. Vašíček, Mudr. J.
Dunděra, prof. L. Schovanec, M. Forman a další.
Druhá z výstav byla o osobnostech obce. Jen
připomenu, že obec prezentovalo devět
významných občanů.

Podzim byl věnován opět keramice. Tentokrát
ji přivezla až z Letovic akademická sochařka
Petra Hluštíková.

Rok 2011 byl ukončen, tak jako vždy,
adventní výstavou plnou drobností  perníčků,
svíček, věnečků, drobných šperků a jiných

milých věcí. Advent byl navíc obohacen ještě
akcí pro děti předškolního věku s názvem
Vánoční malování. Úspěšná spolupráce galerie a
školy byla doplněna zcela novou aktivitou, a sice
ukázkou aranžování suchých květin pro žákyně
7. a 8.třídy.

Snad i v tom hodně zaneprázdněném a
uspěchaném světě si i v příštím roce najdete čas
na kousek krásna, které se pro všechny občany
chystá v podobě výstav a jiných aktivit. Pokud
se zadaří spolupráce, tak v roce 2012 uvidíte
kousek umění z Horňácka, nebo výstavu
Betelémů od různých autorů.

Chtěla bych moc poděkovat za slova uznání
na adresu galerie od nenkovických občanů i
návštěvníků z různých končin republiky. Ale
hlavně velký dík patří vedení obce za výbornou
spolupráci při přípravě oslav výročí obce. I přes
ty všechny obrovské starosti, které takové akce
přináší, si zachovali tito lidé zdravý úsudek,
humor a dar potěšit, pobavit i poučit.
Za galerii Jitka Válková
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DDHH NNeennkkoovvjjaannkkaa
Nenkovjanka

V uplynulém roce dovršila Nenkovjanka 65 let
nepřetržité činnosti. V kapele dále pokračuje
omlazovací proces, a úroveň naší hry tak stoupá
a kapela je více žádána. Vloni absolvovala kapela
celkem 24 vystoupení . Jeden ples, troje ostatky,
slavnosti hanáckého Ždánicka, jedenáctkrát
jsme odehráli hody. Celkem třikrát jseme
absolvovali regionální festival  Pěnčíkovy
Nenkovice, Pod Loštickým nebem, a Slovácký
Kolín v Ratíškovicích, což je nejprestižnější
festival v republice.

Zde byla kapela ohodnocena za 65 let své
činnosti oceněním Okresního kulturního střediska
v Hodoníně. Nenkovjanka si také zahrála na

oslavách 750 let obce Hostěnice a zahrála také v
Praze při inauguraci p. Josefa Šedivého.
Nechyběla ani při církevních akcích – Boží Tělo v
Uhřicích, Cyrilometodějské slavnosti ve Věteřově
a Farní den tamtéž. Navíc kapela odehrála 68
pohřbů převážně na Bučovsku, kde je velice
žádana. V tomto trendu chceme pokračovat i
nadále, získávat si dobré jméno, rozdávat lidem
radost a dobrou náladu a v neposlední řadě
dobře reprezentovat obec Nenkovice. Tímto
bychom chtěli poděkovat Obecnímu úřadu
Nenkovice za vše, co pro nás dělá a všem
občanům Nenkovic popřát šťastný a úspěšný rok
2012.
Jan Antl Kapelník
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NNeennkkoovvjjáánneekk
Nenkovjánek

V současné době má dětský národopisný
soubor Nenkovjánek 34 členů. Nejmladším
dětem, které navštěvují soubor, jsou 4 roky,
nejstarší jsou žáci 8. a 9. třídy. Děti se scházejí
ke zkouškám v prostorách základní školy každou
středu. Zkoušky probíhají odděleně pro mladší
děti (48 let) a starší děti (915 let).

Loňský kalendářní rok začal pro Nenkovjánek
netradičním tanečním vystoupením na plese
základní školy, kde se starší děti představily
s tanečními variacemi polky a mazurky. V květnu
jsme se již tradičně zúčastnili Májové veselice ve
Ždánicích. Akce se konala v zámeckém parku a
byla velká škoda, že nám nepřálo počasí a
vystoupení přerušila průtrž mračen. Na konci
školního roku se Nenkovjánek představil také na
domácí půdě v programu Školní akademie.

Tentokrát jsme nelenili ani o letních
prázdninách, protože nás čekala důležitá

vystoupení na Sjezdech rodáků v Nenkovicích i
v Želeticích. Scházeli jsme se proto ke zkouškám
i v prázdninových dnech. Slovácký rok v Kyjově
byl také příležitostí, aby se Nenkovjánek
předvedl v sobotním velkolepém průvodě.

O Vánocích jsme snad své příznivce potěšili,
jako každý rok, vánočním koncertem, tentokrát
v kostele sv. Jakuba v Želeticích. Spolu s námi si
koledy zazpívali taky chlapi z mužského sboru ze
Želetic. Výtěžek z dobrovolného vstupného byl
věnován azylovému domu pro matky s dětmi
v Kyjově.

Příjemně nás překvapila výzva a nabídka, aby
Nenkovjánek v červnu vystupoval v programu
Dětské Strážnice. Tuto nabídku jsme přijali a teď
pilně nacvičujeme, abychom si neudělali ostudu
a dobře reprezentovali obec i školu. Tak držte
palce, aby se nám to podařilo!
Mgr. Jaroslava Macháčková

SSDDHH NNeennkkoovviiccee
Požární ochrana

Zákon o požární ochraně definuje, jakým
způsobem má obec ve své působnosti, tedy na
svém území, zajistit požární ochranu. Ta je v
naší obci rozdělena na dva subjekty. Jednotku
požární ochrany  JPO V a Sbor dobrovolných
hasičů. Jednotku požární ochrany zřizuje a
materiálně zajišťuje obec ze zákona. Pokud obec
nemá zřízenou jednotku, zastupuje ji jednotka z
jiné obce. Samozřejmě nic není zadarmo, takže
za úplatu. V naší obci funguje jednotka o 11
členech a podléhá starostovi obce a hasičské
záchranné stanici JmK Kyjov a Hodonín.

Druhý subjekt je čistě dobrovolná organizace
 Sbor dobrovolných hasičů registrovaný u
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Obec
nemá povinnost dobrovolné místní hasiče
materiálně zajišťovat, tak jako tomu bývalo v
minulosti. Za tuto absurdní situaci nenese
odpovědnost obec, ale zákonodárci, kteří
schválili zákon v takové podobě.

Důležitost významu hasičů v obci byla v
posledních letech zřejmá při hašení travnatých
porostů, při odstraňování nánosu bláta z domů
po přívalových deštích, při čištění kašny nebo při
požáru konzumu v roce 2009. Velitelem jednotky
obce je pan Stanislav Kostrhoun, jeho
zástupcem pan Plaček Michal.
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FFoottooppřříílloohhaa

Oprava střechy KD odstranění staré krytiny JMK dotace

Výstavba inž. sítí  Lokalita U školy Kolaudace inž. sítí  Lokalita U školy

Oprava střechy KD  trapézový plech  dotaceJMK

Bagrování rybníčku na Bařině  sponzorský dar Bagrování rybníčku na Bařině  sponzorský dar
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FFoottooppřříílloohhaa

Pečení koláčků  příprava na II.sjezd rodáků

II. sjezd rodáků  krojovaná chasa II. sjezd rodáků  předtančení Moravské besedy

Stavění máje

Jarmark Výstava traktorků domácí výroby
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FFoottooppřříílloohhaa

Pohádková neděle

II.sjezd rodáků  odpolední sobotní program Mše svatá na místním hřbitově

Pohádková neděle

Slovácký rok v Kyjově  průvod městem Slovácký rok v Kyjově  průvod městem
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FFoottooppřříílloohhaa

Oprava prasklého vod. potrubí  ZŠ Nenkovice

Nová trafostanice pro lokalitu U školy  rušenístarých sloupů el. vedení Výstavba parkoviště u hřbitova  využitá zeminaodebraná při výstavbě inž. sítí

Oprava poškozené cesty ve Fortňi

Herní multifunkční prvek  Loď  výtěžek zeSjezdu rodáků Výsadba Biokoridoru  dotace OP ŽP



Myslivecké sdružení Nenkovice má nyní 11
stálých členů a 5 hostů. V loňském roce úspěšně
složili zkoušky z myslivosti pan Spurný Roman a
Rudický Jaroslav, kteří byli následně přijati za
členy mysliveckého sdružení.

V loňském roce jsme se věnovali převážně
opravám stávajících krmných zařízení. Po letech
používání bylo potřebné u většiny zásypů pro
bažanty provést celkovou rekonstrukci a
ztrouchnivělé části vyměnit za nové. V některých
případech jsme zbudovali zásypy nové, které
nám budou lépe vyhovovat při rozvozu krmení v
zimních měsících a při přikrmování drobné,
především bažantí zvěře.

U většiny zásypů jsme provedli opatření k
zamezení přístupu srnčí zvěře, pro kterou není
příjem jadrného krmiva ve větším množství
vhodný, a může jí způsobit i zdravotní problémy.
V minulosti se nám často stávalo, že po nasypání
krmení navštívila zásyp srnčí zvěř a ten
„vyčistila“ tak, že na drobnou žvěř už nic
nezbylo.

Pro přikrmování koroptví postavili někteří naši

členové zařízení, kterému se říká rohatina.
Pro podávání soli a medicinálních lizů, které

jsou potřebné pro doplnění minerálních látek u
zvěře, byla zhotovena nová slaniska a některá
starší byla opravena.

V posledních letech se i u nás projevuje
přemnožení divokých prasat. Není již nic
mimořádného se s toutu zvěří setkat také v okolí
Nenkovic. Divoká prasata se objevují hned na
jaře, když povyroste řepka. Setrvávají pak až do
podzimu, kdy se sklízí kukuřice. Je to zvěř
velice plachá. Lány s řepkou, slunečnicí či
kukuřicí opouští jen velmi nerada. Pokud však
budete mít štěstí, může se vám stát, že jich
uvidíte i 25 pohromadě.

Co se týká počtu ulovených kusů, v loňském
roce jsme ulovili 4 divoká prasata. Lov černé
zvěře je pro její ostražitost a noční život velmi
náročný.

V roce 2011 bylo dále uloveno v souladu se
schváleným plánem lovu 8 srnců, 8 srn a 4
srnčata. Měli jsme také 3 společné lovy (hony),
při kterých jsme ulovili 44 bažantů a 3 zajíce.

V důsledku malých početních stavů a po
vzájemné dohodě členů sdružení, byl odstřel
zajíců snížen na minimum a je prováděn v
místech, kde jsou vinohrady, nebo kde mají lidé
vysazeny nějaké stromky.

V tomto roce bychom se chtěli začít věnovat
opravě malé budovy v areálu bývalého JZD,
jejímž vlastníkem je obec a která by mohla
sloužit k našemu setkávání.
Ing. Marek Seďa
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SSjjeezzdd rrooddáákkůů aa ppřřáátteell oobbccee NNeennkkoovviiccee
Slovácký rok

Generálkou před sjezdem rodáků byla účast
obce na Slováckém roku, kde jsme dokázali být
mezi nejpočetnějšími krojovanými zástupci
Kyjovska. Na 70 účastníků se zúčastnilo průvodu
za naši obec. Mezi nimi dvouměsíční Matyáš
Vlasák, kterého nesli rodiče v proutěném košíku.

Dřevěná socha před OÚ
Socha byla pořízena ke II.sjezdu rodáků a

670.výročí založení obce. Jejím autorem je
Balajka Adam z Kyjova.

Co socha představuje? Dva orlové sápající se
uchvátit a vytrhnout obecní znak. Obecní znak
samotný znamená pěstování vína, v bývalém
Ždánickém panství. Obecní znak je na
kamenných skalnatých základech. Což znamená,
že obec má historii a má na čem stavět. Dva
orlové snažící se vytrhnout znak, vyznačují
nejrůznější až dravé období obce, kdy nástrahy
samosprávy jako slučování obcí, rozpad
zastupitelstva či mohutné požáry v historii obce,
mohly znamenat zánik samostatnosti obce.

Sjezd rodáků
V loňském roce byly asi největší společenskou

událostí naší obce oslavy 670.výročí založení
obce, které byly spojené se sjezdem rodáků. V
rámci oslav proběhly také tradiční krojované
hody. Přípravy byly skutečně náročné. Skloubit
všechny činnosti jako nacvičování tanců, divadlo,
jarmark, doprovodné výstavy traktorků, výstavu
z historie obce, výstavu osobností obce a
výtvarníků z Kyjovska, výstavu fotografií
školních ročníků na zdejší škole a dále zajistit
zázemí, stany, lavice, elektrorozvody si
vyžadovalo kus poctivé práce. Místní ženy si
samy ušily jednoduché všední kroje pro 50
našich občanů. Díky obětavosti paní Gabriely
Kučerové, Marie Vašíčkové a Aničky Repové
byly kroje vlastnoručně ušity v ceně okolo 2 tisíc
korun na osobu. Dovolím si tvrdit, že sjezd
rodáků aspoň na několik měsíců velmi silně
sdružil a stmelil většinu našich obyvatel.
Odměnou jim bylo potěšení a radost při
samotných oslavách, radost ze setkání rodin,
přátel a známých.

Taktéž místní ženy upekly výborné koláče a
věnovali cukroví. Za což jim patří velký dík.
Každá pomoc byla přínosem pro takto velkou
akci.

Vzpomněli jsme také na občany, kteří již
nejsou mezi námi. Většina účastníků si sjezd
pochvalovala a jako na nedostatek poukazovali
na to, že obecní úřad nerozesílal rodákům
pozvánky. V souvislosti s pozvánkami je důležité
říci, že registr obyvatel a nakládání s osobními
údaji neumožnuje z důvodu oslav obce použít
tyto údaje. Proto byla použita varianta, aby sami
občané rozeslali pozvánky svým rodinám,
přátelům a známým. Pozvánky na oslavy byly na
OÚ k dispozici zdarma. Pozvání bylo zveřejněno
na internetových stránkách obce, v rádiu JIH a
Proglas a také v týdeníku Slovácko a jiných
periodikách.
Výdaje celkem 217 100, Kč. Příjmy celkem 68
250, Kč. Příjmy z publikace a DVD 21 750, Kč.
Příspěvek TJ Sokol 10 000, Kč.
Celkové příjmy 100 000, Kč. Tato částka byla
použita na nákup herního prvku pro dět,i tak jak
bylo prezentováno při srpnových oslavách.
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Ples školy
Ples školy vznikl za spolupráce školy a obce.

O předtančení se postaral ,, Nenkovjánek“ a v
průběhu večera vystoupily také mažoretky ze
Ždánic. Všem organizátorům a sponzorům
děkujeme.
Školení řidičů

V únoru se v zasedací síni obecního úřadu
uskutečnilo informativní školení řidičů. Zkušený
komisař pan Bohátka Břetislav seznámil řidiče s
novinkami a nástrahami silničního provozu. Pro
malý zájem občanů se toto školení již nebude
provádět.
Hovory se starostou

Tak jako každý rok i ten uplynulý se 24.února
po školení řidičů uskutečnily hovory se
starostou. Převážně starší občané se dotazovali
na nepřizpůsobivé nové občany, na výstavbu nad
učitelskými domky a také na obchod s
potravinami a se smíšeným zbožím, který byl v
té době před krachem.
Pěnčíkovy Nenkovice

V neděli 5.června 2011 zněly v Nenkovicích
tóny dechové hudby, Veselá muzika Ratíškovice,
Mladá muzika Šardice, Valaška a Nenkovjanka
zavzpomínaly při II.ročníku přehlídek dechových
hudeb na rodáka Stanislava Pěnčíka. Tahákem
byla Valaška se svým vedoucím, legendou,
skladatelem a kapelníkem Václavem Maňasem
ml. Pořadem provázela tetka Filoména, která
snad rozesmála každého diváka.
Dětský den

Školení první pomoci, nejrůznější soutěže a
nakonec vystoupení historické herecké
společnosti s krátkým divadelním programem
bylo velmi hezkým zpestřením již tradičního dne
pro děti, který organizoval a pořádal na začátku
července OÚ.

Drakiáda
Každoroční drakiáda připadla na říjnové

odpoledne. Bohužel nefoukal vítr, a tak moc
draků nevzlétlo. K večeru si děti mohly opéct u
táboráku buřta, a poté se šlo se svítícími
lampiony před obecní úřad, kde se vystavily
dýňová strašidýlka.
Mikulášská besídka

Prosincová besídka s Mikulášem a čerty byla
ve znamení her, zábavy, tanců nejen pro děti.
Všechny děti, které oslovil Mikuláš, dostaly
nadílku od anděla. Ty zlobivější chtěl odnést
hnusný čert, ale nakonec se to nepovedlo.

Večer pro ženy
Předvánočním dárkem pro ženy se stala

prosincová módní přehlídka za účasti místních
modelek. Součást večera bylo líčení vizážistkou,
prodej šperků nebo míchaných nápojů.
Atmosféra prvního dílu dámské jízdy byla velmi
příjemná, stylová a vkusná. Zejména proto, že
modelkami se staly místní ženy a dívky
nejrůznějšího věku. Uvidíme pokračování ?

Silvestr
Rozloučení se starým rokem proběhlo v

prostorách kulturního domu. Veselice byla o
půlnoci završena velmi povedeným ohňostrojem.

ZZee žžiivvoottaa oobbccee
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V uplynulém roce se podařilo investovat do
nové ulice nad uč.domky. V minulosti vznikaly
ulice v naší obci vždy přirozenou cestou. Nejprve
se postavil dům, pak se vyjezdila přístupová
cesta. Když bylo postaveno více domů, vznikla
tím ulice s blátivou cestou. Později se cesty v
ulicích začali zpevňovat a také přivádět elektrika,
voda, plyn. Nová ulice, která vznikla v loňském
roce nad učitelskými domky, vzniká přesně
obráceně. Nejdříve obec vykoupila pozemky,
vybudovala sítě a komunikaci a nyní můžou
zájemci stavět své domy. V historii obce jde o
jednu z nejdůležitějších mezníků rozvoje obce. O
nové výstavbě se hovořilo velmi dlouho. Už za
minulého režimu rozhodovalo vedení jak a kde
bude probíhat nová výstavba. Nové ulice s
řadovou výstavbou vznikaly v tzv.střediskových
obcích např. Strážovicích, Želeticích. Naopak ve

Stavěšicích a Nenkovicích se o nových lokalitách
pro výstavbu jen mluvilo, ale nebyla vůle
zaběhnuté praktiky změnit. Spousta mladých lidí
se tak odstěhovala a postavili si domy v jiných
obcích. Po revoluci došlo k navrácení majetku
soukromým osobám, ale také k samostatnosti
obce. Po roce 2002 začal současný starosta s
výkupem pozemků pro novou výstavbu.
Nepřekonatelnou překážkou se zdálo, že některé
pozemky vlastnili lidé, kteří byli za minulého
režimu označeni jako kolaboranti a byli jim
zabaveny majetky.Tito restituenti nechtěli o
Nenkovicích ani slyšet, natož aby je někdo
vyzýval k prodeji svého majetku. Výkup váznul a
nejdříve ho prováděly 2 firmy, které bohužel po
dvou letech jednání neuspěly. Výkup si tak vzal
na starost starosta osobně a začalo zdlouhavé
vyjednávání. Během jednání s vlastníky došlo k

RRoozzvvoojjoovvéé iinnvveessttiiccee oobbccee

OOppaattsskkáá bbeenneeddiikkccee
Udělení Opatské benedikce 48.velmistru a

generálu Rytířského řádu Křižovníků s červenou
hvězdou J. M. Mgr. PharmDr. Josefu Šedivému,
O. Cr. z rukou pražského arcibiskupa a primase
českého

Pražský arcibiskup a primas český Dominik
Duka udělil ve středu 14. září L. P. 2011
Opatskou Benedikci 48. velmistrovi a generálovi
našeho Rytířského řádu Křižovníků s červenou
hvězdou, který je jediným ryze českým
rytířským kněžským řádem založeným ženou 
světicí. Stal se jím PharmDr. Mgr. Josef Šedivý,
O. Cr.

Slavnosti v hlavním kostele na Křížovnickém
náměstí v Praze, který je zasvěcen sv.
Františkovi z Assisi, přihlíželo více než 300
návštěvníků, včetně velké skupiny krojovaných
poutníků z Moravy. Významného okamžiku Řádu
se zúčastnila celá řada osobností  biskupové
Vojtěch Cikrle,Václav František Lobkowicz, Jan
Baxant, František Radkovský, Josef Kajnek,
Ladislav Hučko, opat premonstrátů Michael
Pojezdný a Rudolf Kosík z Nové Říše, prelát
kláštera v Herzogenburgu, opat Maxmilian
Fürnsin, augustinian Evžen Martinec a zejména
chargé d'affaires apoštolské nunciatury Mons.
Dennise Kuruppassery, který v současné době
zastupuje v ČR papežského nuncia. Pozvání
přijal i norský velvyslanec J. E. Jens Eikaas. Mezi
čestnými hosty byla také předsedkyně
Konfederace politických vězňů MUDr. Naděžda

Kavalírová a další.
Na nádvoří pak přijely dát novému velmistrovi

hold další téměř čtyři stovky poutníků především
z farností, které 14 let na Kyjovsku spravoval
(Věteřov, Želetice u Kyjova, Nenkovice,
Stavěšice, Strážovice) s cimbálkou, dechovkou
Nenkovjanka, mužáckým sborem z Věteřova a
chrámovým sborem ze Želetic a dalších věřících
z Čech, Moravy a Slezska. Slavnou Mši svatou,
koncelebrovanou pražským arcibiskupem Dukou,
velmistrem Šedivým, chargé d'affaires
apoštolské nunciatury Kuppasserym, 30
vysokými církevními hodnostáři a 15
spolubratřími Řádu, mohli diváci na nádvoří
sledovat v přímém přenosu z kostela na několika
velkoplošných obrazovkách.
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Reforma financování regionálního školství
Reforma ohrožuje existenci menších škol. Nová

koncepce financování nastavená na optimálně
naplněnou třídu je, za návrhu 24 – 26 žáků na třídu,
pro zřizovatele neúnosná. Pokud si obce budou chtít
udržet školu, budou muset chybějící prostředky
dofinancovat sami. To v našich podmínkách nebude
možné.
Sociální reforma

Přechod kompetencí výplaty nepojistných
sociálních dávek ze sociálních odborů na Úřad práce s
sebou nese nutný přechod zaměstnanců, agend.
Delimitace těchto pracovníků a zavádění nového
systému je však nepřipravené a chaotické, mnohé
obce se potýkají s nejednotným postupem a zejména
s tíživými až existenčními problémy lidí závislých na
sociálních dávkách. O svízelné situaci občanů
závislých na sociálních dávkách informovali neustále i
média. V naší obci se na začátku roku obrátili na
starostu s prosbou o pomoc někteří občané, kteří se
ocitli bez jakýchkoliv finančních prostředků.
Veřejnoprospěšné práce a Veřejná služba

V uplynulém roce obec zaměstnávala celkem 4
zaměstnance na VPP. V letošním roce již nebude
možné zaměstnávat občany na VPP 
veřejnoprospěšné práce. Reformou sociálního zákona
došlo k tomu, že nezaměstnaní a dlouhodobě
registrovaní občané na Úřadu práce budou muset
odpracovat zdarma 20 hodin měsíčně pod obecním
úřadem. Nejprve ale musí mít sepsanou smlouvu s
Úřadem práce. Odpracováním si uchazeč navýší
sociální dávku nebo existenční minimum. Je nutné mít
zdravotní prohlídku a pojištění, které zajišťuje
zaměstnavatel – Obecní úřad.

Účetní reformapřechod na státní
účetnictví na obcích

Zmatečná příprava, roztříštěná metodika,
neprovázanost účetních, finančních a dalších výkazů,
nepoužitelné výstupy, velké riziko postihů ze strany
kontrolních orgánů. Neustále se zvyšující zatížení
nejen účetní administrativy. Co řešil v minulosti jeden
papír, dnes takový papír zasíláte na 3 místa a je
podložen dalšími čtyřmi.tzv. rozvahami a
podrozvahami atd.
Neschválené rozpočtové určení daní

Nové určení daní zcela zásadně a radikálně změní
financování obci. Naše obec je pro zavedení novely
zákona určení daní tzv.RUD. Starosta obce se
zúčastňuje akcí na podporu novely zákona. Naposledy
to byla účast na mítinku starostů před vládou ČR v
Praze, kde byl osloven předseda vlády ČR. Novela
zákona RUD, která snižuje diskriminační rozdíl příjmu
daní do obecních rozpočtů. Velká města Praha, Plzeň,
Ostrava, Brno mají od státu až 6x více peněz na
občana než Nenkovice. Z jakého důvodu? Proč? To je
diskriminace venkova! Novela zákona RUD zmenšuje
rozdíl mezi obcemi a městy na 3 násobek. Rozdíl se
tedy nevyrovná, ale jen zmenší. Novela zákona RUD
nebyla projednána a stále se odkládá. Politické strany
a zájmové skupiny silných měst mají enormní zájem
na tom, aby se novela zákona RUD neprojednávala
vůbec. Venkov tak možná bude nadále diskriminován,
odliv lidí do měst za prací a zábavou bude možná
ještě více gradovat.
Odpady

V roce 2011 se naše obec umístila na pátém místě
v soutěži třídění odpadů v kategorii obcí do 500

CCoo nnááss ppáállíí ........

provedení pozemkových úprav a nového
územního plánu. Tyto zdlouhavé procesy trvaly
osm let. Po osmi letech se mohlo začít hledat
financování celé akce.

Obec zajistila polovinu ceny díla ze svých
úspor a na polovinu ceny nové ulice si vzala
úvěr. A to i přesto, že banka u které měla obec
účet, důrazně upozorňovala na problémy se
zadlužením a dávala najevo svůj nesouhlas s
touto akcí. Už ale neříkali, že své podmínky na
vrácení 4,5 milionu korun vtěsnali do 10 let.
Prostě chtěli návratnost úvěru co možná
nejdříve. Zaúvěrování nakonec proběhlo u jiné
banky, která nabídla dlouhodobé splácení. Úvěr
se nyní stačí bez problémů splácet. Vybudování
nové lokality pro výstavbu RD se i přes
nejrůznější problémy a překážky nakonec
podařilo. Samotná výstavba rodinných domů má

za úkol "oživit" nejen vzhled, ale také celkový
život obce, přitáhnout nové lidi, nové názory, a
hlavně děti.

Zpravodaj 2011 19



Kde na to bereš starosto, že jsi pořídil
barák a garáž ?

Starostova odměna je stanovena zákonem a
tabulku o výši odměny si každý občan může najít
v zákoně nebo na internetu. Čím větší obec co do
počtu obyvatel, tím větší odměna starosty. Co se týká
pořízení staré chalupy ve " Fortni " a garáže za
bytovkou, na to si starosta spořil 5 let na stavebním
spoření a také si vzal úvěr ze stavebního spoření.
Navíc všichni členové starostovy rodiny jsou
výdělečně činní, a do rodinného rozpočtu tak přispívají
čtyři dospělé osoby.
Co tam u tebe dělá v kanclu Robson ?
Zbytečně berete všichni výplaty !

Ing. Robek Lukáš byl vždy zaměstnán na úřadě
jako VPP, a to vždy krátkodobě. V loňském roce nebyl
u obce vůbec zaměstnán. Pokud v loňském roce
vypomáhal při nejrůznějších akcích, tak zdarma a
jako zastupitel. Na obci nebyl nikdy zaměstnán trvale.
V současné době si Ing.Robka vyžádal z Úřadu práce
starosta obce jako koordinátora veřejné služby. Na
starost bude mít 10 občanů na veřejné službě, kteří si
odpracovávají 20 hodin měsíčně pod obcí kvůli
sociálním dávkám, a dále má na starosti odsouzené
k veřejným pracem. Soudný člověk musí uznat, že
administrativy neustále přibývá a jestli měly
Nenkovice v uplynulém roce pětinásobně větší
rozpočet než obvykle, musí to být nejen někde vidět,
ale přináší to spoustu starostí, času, papírů a jednání.
I z těchto důvodů je výpomoc v kanceláři žádoucí.
Obec Nenkovice v minulém roce proinvestovala
neuvěřitelných 20 milionů korun !!! A v letošním a
příštím roce to bude vzhledem k 100% dotacím ze ŽP
téměř dvojnásobek. Každá koruna musí být
zaúčtována a zdokumentována. Co bylo dříve na
jednom papíru, je dnes na třech. Shrnuto: počet
zaměstnanců úřadu nebo obce se odvíjí od objemu
peněz, se kterými obec hospodaří, a Nenkovice díky
dotacím, úvěrům a různorodosti investic patří mezi
obce, které svou aktivitou až pětinásobně rozšířily
svůj rozpočet.

Pořád jakési biokoridory a do školy nic.
Kvůli tobě budou lidi bez práce. Proč
neopravíš školu ?

Oblast školství v Nenkovicích je velmi citlivá
záležitost už jen proto, že škola zaměstnává
množství našich obyvatel. Pravděpodobně se v
minulosti propásla šance tak velký barák opravit. Je
nutno říci, že kdyby škola sídlila v menší účelnější
budově, tak je již zcela určitě opravená a
zmodernizovaná. Jenže tu byl dětský domov a zvláštní
škola. Dnes vše zrušeno. Ale to jen kdyby, kdyby. Je
třeba řešit současný stav školství. V dnešní situaci,
kdy tuto velkou budovu vlastní radnice, nebo chceteli
obec se 458 obyvateli, se nedaří sehnat prostředky na
její opravu. Celková oprava a rekonstrukce byla
vyčíslena na 4050 milionů korun. Zateplení a výměna
oken a dveří 16 milionů. Ale objasněme si fakta. Ve
vlastnictví obce je budova od roku 2007. Za pět let
se žádalo celkem sedmkrát o dotace na její opravu.
Žádalo se vždy do nejrůznějších programů tak, aby
byla finanční spoluúčast obce přijatelná. Bohužel stát
stále snižuje podporu a naopak tím zvyšuje
spoluúčast obcí. Samozřejmě, že nejaktuálnější je
výměna oken a zateplení, ale jsou problémy s
osvětlením a vodovodním a tepelným potrubím. Se
žádostmi jsme neuspěli u Ministerstva financí,
Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního
prostředí – zelená úsporám. Na všechny žádosti bylo
nutné zpracovávat projekty, tepelné audity, což stálo
obec již téměř půl milionu korun. Žádosti byly po
formální stránce v pořádku, ale nezískali jsme nikdy
potřebný počet bodů. Velkou roli hraje stále se
snižující počet dětí. V minulosti obec upravila prostory
a přestěhovala 1. a 2.ročník ze Želetic do budovy
školy v Nenkovicích. Další prognóza počtu žáků na pět
let dopředu, ze tří obcí Nenkovic, Želetic, Stavěšic, je
žalostná. Navíc do tohoto problému zasahuje i státní
reforma financování základní školy od 2013, která
přinese drastické opatření. Předpokládá se, že bude
zachován jen 1.stupeň. Vše záleží na počtu dětí, také
jak zřizovatel a ředitelství školy zajistí např. odstupné
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obyvatel v rámci Jihomoravského kraje. Přestože
máme v obci 6 sběrných míst a provizorní sběrný
dvůr, kde se ukládá stavební suť, elektroodpad,
objemný odpad a jiné, najdou se lidé, kteří bez
jakýchkoliv zábran vysypou odpad do potoka
uprostřed obce nebo pod most na "Lúčkách". Neznámí
jedinci kradou ze sběrného dvora zejména součástky
z počítače, měď z obrazovek televizorů a jiné druhy
barevných kovů. V dnešní době pro někoho nic
divného. Tito "sběrači" kovů při svých nájezdech
způsobují prošlapané a zničené ploty, povalující se
televize a nejrůznější součástky po okolí, rozbité sklo
na cestě apod. Obecnímu úřadu nezbývá nic jiného
než tento "bordel" opakovaně uklízet. Což znamená

další náklady. Žádáme občany, aby využívali služeb
sběrného dvora v provozní době (v sobotu od 918
hodin, v období březen  říjen).
Kriminalita v obci

V naší obci byly v uplynulém roce hlášeny krádeže,
vloupání a podezření na výrobu a užívání drog.
Někteří jedinci, respektive pachatelé, byli, za své
skutky již odsouzeni a potrestáni. Některé pachatele
spravedlnost vůbec nedostihla. V každém případě si
zajistěte svůj majetek proti zcizení. Zamykejte vrata,
vjezdy, garáže, auta. V žádném případě neberte
spravedlnost do svých rukou a při jakémkoliv
podezření na trestnou činnost volejte Polici ČR.



zaměstnancům, vyhovující prostory pro výuku
1.stupně a další zázemí, jako účetnictví,
administrativu. A zase jsme u toho, kdo tohle všechno
bude dělat? Starosta? Účetní? Ředitel školy? Vše je
pořádně komplikované. A názor, že starosta dělá pro
školu málo a je neschopný, je zcela chybný. Obec
mimo mezd financuje všechny finanční prostředky na
provoz školy a školky. Průběžně také doplácí mzdy,
jelikož není dostatečný počet dětí. Na 105 žáků je v
naší škole 24 zaměstnanců. V roce 2008 obec
investovala do oprav prostor Mateřské školky v
Nenkovicích. Opravily se sociálky, nové osvětlení,
podlahy, kuchyňka. Investice celkem za 700 tisíc
korun. Následně se školka ze Stavěšic přestěhovala do
nově upravených prostor v Nenkovicích. Problém je v
tom, že ubývá dětí. Navíc je velká škoda, že máme
školství tak roztříštěné. Obec Nenkovice zajišťuje
školní docházku pro tři obce. Školka Želetice, školka
Nenkovice a velká Základní škola. A všude se doplácí
na provoz a na platy. Je třeba si už konečně přiznat a
uvědomit, že pokud Nenkovice budou chtít nadále
zajišťovat i do budoucna školní docházku sousedním
obcím, je třeba kompromisů. Předpoklad pro školní
rok 2013/2014 je totiž 3040 dětí ze tří obcí na
prvním stupni. Každopádně i malotřídky mají svou
budoucnost. V jakých prostorách je udržíme? To se
ukáže. A biokoridory, protipovodňový poldr, vodní
nádrž? Ty vznikly se starostových připomínek a
jednání při pozemkových úprav. Navíc jde o100 %
dotaci státu. Tak proč je nevyužít !
Jak to, že na sběrný dvůr jezdí cizí lidé? Co
z toho máš starosto?

Sběrný dvůr je zřízen jako shromaždiště a uložný
prostor pro stavební suť a objemný odpad. Sběrný
dvůr je zřízen výhradně pro občany Nenkovic a dále
vlastníky chalup, kteří mají zaplacen poplatek za
odpad. V žádném případě nejde o nějakou skládku.
Uložený odpad je později likvidován odbornou firmou
tak, jak ukládá zákon o odpadech. Co je problémem,
to je nezodpovědnost občanů při ukládání odpadu a
dále je problém s pozicí obsluhy a hlídače dvora.
Občané nejsou ochotni doma odpad třídit, a když
hlásí, že hodlají uložit např. stavební suť, samozřejmě
nepřiznají jiný odpad ukrytý pod sutí. Dále je problém
s účastí obsluhy. Starosta se dosud snažil toto místo
jaksi zalepit panem Šlahařem, aby náklady na obsluhu
byly minimální, ale ukazuje se, že lidé vůbec nedbají
upozornění a příkazů tohoto pána a úplně ho ignorují.
Navíc se několikrát stalo, že v době, kdy nebyl hlídač
zajištěn, přijeli na skládku vysypat odpad lidé
z okolních obcí ze spodní strany a odjeli směrem na
Násedlovice a Šardice. O zlodějíčcích, co okamžitě
rozebírají na dvoře jakýkoliv spotřebič a berou i
minimální množství kovů ve dne nebo v noci, se ani
nezmiňuji. V každém případě se vybírá poplatek za
uložení suti. Poplatek je potom použit na úhradu
faktur za shrňování suti bagrem nebo odvoz
velkoobjemového kontejneru na skládku do Těmic.

Pokud si položíte otázku, kam vlastně lidé z okolních
obcí po celý rok vozí odpad, který se jim nevejde do
popelnic, tak vězte, že určitě ne k nám. Toto bylo
normální za minulého režimu, kdy do Cihelny a do
Zmole se vozil odpad ze širokého okolí. Současně Vás
snad napadne, jakou to vymoženost Nenkovice dnes
mají. A takové řeči a osočování starosty, který ve
svém volnu chodí hlídat, kontrolovat a vyhánět cizí
nájezdníky ze sběrného dvora, jsou absurdní. Do
budoucna spíše je zapotřebí šikovná obsluha dvora,
kterou budou lidé respektovat a dodržovat její
pokyny. Protože obsluha bude zodpovídat za pořádek,
třídění a celkový provoz dvora.
Komu jde do kapsy z elektrárny na škole?

Fotovoltaická elektrárna na škole je v soukromém
vlastnictví. Obec jako vlastník budovy pronajímá
plochu střechy společnosti "Nenkovická energetická
s.r.o". Pronájem je stanoven na 20 let. Obec inkasuje
čtvrtletně určité procento ze zisku z vyrobené a
distribuované elektriky. Průměrně to za rok činí okolo
70 tisíc Kč. Tyto peníze jdou do účetnictví obce jako
všechno ostatní a celá částka jde výhradně na provoz
budovy školy. Nikomu nic do kapsy nejde.
Proč není otevřená hospoda na kulturáku?

Pohostinství v "kulturáku" bylo více jak rok
zavřeno. Obec a provozovatel se soudili. Menší
hospoda je otevřena na hřišti. V současné době je
problém s rentabilitou provozu. Starosta
předpokládal, že si někdo možná otevře pohostinství
doma nebo v jiných soukromých prostorách. Zatím
se tak nestalo. O způsobu využití přízemí kulturního
domu bude jednat zastupitelstvo. V průzkumné
anonymní anketě, jestli zřídit hospodu na kulturáku či
nikoliv, prozatím převládá názor nezřizovat.
Jak to, že neděláš novou kanalizaci a
čističku?

Z iniciativy nenkovického starosty vyšlo sdružení
tří obcí Nenkovic, Želetic, Dražůvek, pod názvem
Trkmanka. Předsedou se stal starosta Želetic proto, že
na území této obce má být vybudována společná
čistička. Celý projekt je ve fázi územního rozhodnutí a
prozatím se nepokračuje. Proč? Protože stát oznámil
zařazení nové přehrady v těsné blízkosti plánováné
čističky a hlavně proto, že Evropská komise změnila
podmínky čerpání dotací. Nebude již možné, aby obce
budovaly kanalizace a vodovody, a soukromé
vodárenské společnosti tyto stavby provozovaly a
inkasovaly od uživatelů. Změna podmínek způsobila
obrovské finanční potíže obcím, které již stavby
zahájily. Na dofinancování si totiž musí brát úvěry
apod. V této záležitosti je rozumné posečkat na
celkový vývoj udělování dotací. Zadlužit se je
jednoduché.
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VVííttee žžee......
 v roce 2009 byly schváleny komplexní
pozemkové úpravy

 náhrady za vinohrady "Staré grunty" v
"Nenkůvkách" se za minulého režimu
rozparcelovaly bez geodetického zaměření

 místní hasiči jsou nejstarší registrovanou
organizací v obci

 v roce 2010 hasiči vyčerpali a vyčistili kašnu
 všechny kříže a pomníky byly v roce 2009
zaneseny do majetku obce a opraveny

 u křížů v extravilánu obce jsou vysazeny mladé
lípy a umístěny lavečky

 budova bývalého zdravotního střediska je na
prodej

 obec se umístila v roce 2010 na třetím místě v
rámci jihomoravského kraje v třídění a recyklaci
odpadů

 u požáru Konzumu u Seďů v roce 2009
zasahovalo 5 požárních jednotek, celkem 60
hasičů. Tento dům v minulosti vyhořel již
několikrát.

 v roce 2009 bylo zprovozněno zavlažování hřiště,
2010 přistavba sociálního zařízení na kabinách
vyměnila se okna na kabinách

 místní organizace TJ Sokol poprvé od svého
vzniku hraje v roce 2011 fotbalovou soutěž ve
třech věkových kategioriích  žáci, dorost a muži

 na webových stránkách můžete zhlédnout TV
šoty a fotky z dění v obci

 na Obecním úřadě si můžete za poplatek vyřídit
výpisy z katastru a nahlédnout do karty řidiče
kolik máte bodů nebo požádat o rejstřík trestů

 občanům jsou rozesílány zdarma informace z
obecního úřadu po internetu (tzv. infokanál)

 Nenkovice, Želetice a Dražůvky plánují
společnou čistírnu odpadních vod

 v noci svítí v obci 86 světel veřejného osvětlení
 sgrafita na zvonici od Jano Köhlera byla
zrestaurována v roce 2004

 v roce 2008 bylo v obci zaregistrováno 186
automobilů

 ve středu 4.června 2008 uhodil do kostelíka blesk
 přes hráz ve Zmole se může chodit jen na vlastní
nebezpečí

 v roce 2007 se hledala v Příhoně těla padlých
německých vojáků  bez úspěchu

 dle kroniky obce se v předminulém století ztratil v
obci husař

 bývalý vodojem u školy z roku 1953 pojme 40 m3
vody

 v roce 2007 bylo z celkového počtu 368
dospělých osob v obci mimo pracovní proces 147
občanů např. důchodci,
invalidní,starobní,studenti nad 18 let ,sociální
případy a nezaměstnaní

 délka trasy Příhon  škola činí 1300 m, měřeno
krokoměrem

 v roce 2006 vyprodukovaly občané celkem 160
tun odpadu

 na území obce žije modrásek ligrusový  motýl,
který se živí larvami mravenců

 na "Sovincích" můžete pozorovat kudlanku
nábožnou

 své mláďata v obci vyvádí slavík obecný
 v roce 2006 bylo v obci 74 podnikatelských
subjektů

 v roce 2006 byla zprovozněna malá čistička
odpadních vod pro budovu školy

 na místním hřbitově se může pochovávat na
stejné místo až po uplynutí 15 let

 nejvyšší bod na území obce je v nadmořské
výšce 327 m n.m.

 v roce 1947 byl zvolen pan Metoděj Pěnčík
zvoníkem  odměna 2500, Kč ročně

 v roce 1929 byla tzv. Sibiřská zima  při mrazech
více jak minus 30 °C pomrzlo mnoho dobytka

 v roce 1925 bylo 25 občanů Nenkovic usvědčeno
z krádeže dřeva ve Ždánickém lese

 obec navázala družbu se slovenskou obcí
Hradiště pod Vrátnom

 obec je dlouhá celkem 1742 m, měřeno po hlavní
komunikaci

 roku 1876 se udržovaly obecní pastviny o
rozloze 190 ha

 první telefon v obci byl zřízen v roce 1947
 hráze ve Zmole se stavěly po povodních 1970,
rekonstrukce a opravy 2007

 v obci nehospodaří žádný farmář či místní
zemědělec

 na střeše budovy školy byla nainstalována v roce
2010 fotovoltaická elektrárna

 v roce 2010 navštěvovalo místní Základní a
Mateřskou školu 40 dětí z Nenkovic (35 dětí ze
Stavěšic, a 28 dětí ze Želetic)

 v roce 2011 se na obecní náklady vybudovala
zcela nová ulice nad učitelskými domky

 teplé vodní žídlo pod Gruntama nezamrzlo ani při
letošních 20°C
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Společenská kronika 2011
Sňa t k y

Ficová Pavlína Nenkovice č.74
Gricová Zdeňka Nenkovice č.209
Kobliha Mikuláš Nenkovice č.125
Lukeštíková Veronika Nenkovice č.118
Marada Tomáš Nenkovice č.180
Válková Liliana Nenkovice č.41
Vlasák Matyáš Nenkovice č.5

Kolaja Martin Nenkovice č.12
Kořínková Pavlína Nenkovice č.74
Milián Mário Nenkovice č.77
Petula Josef Nenkovice č.193

Odstěhovalo se 14 občanů.
Přistěhovalo se 14 občanů.
K datu 31.12. 2011 měly Nenkovice 458
obyvatel.

N a r o z e n í

O b y v a t e l é

Ú m r t í

Monika JankůjováŠardice
Ludmila LuterováNenkovice

David PospíšilNenkovice
Martin VentrčaNásedlovice
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Obecní zřízení se rozděluje na dva subjekty. Právní subjekt Obec Nenkovice, který má svoje
identifikační číslo, bankovní účet, movitý a nemovitý majetek, hospodaření. Laicky řečeno
taková firma. Druhý subjekt je Obecní úřad, který vykonává nejen samosprávu, ale i státní
správu na území své obce. Opět laicky řečeno úřad co administruje a vyřizuje papíry a
papíry. Obě instituce zastupuje starosta obce. Nenkovice jsou dle počtu obyvatel a daňových
příjmů malá obec. Dle auditorů jihomoravského kraje patří obec co do celkového rozpočtu a
investičních činností obce ve srovnání s počtem obyvatel mezi ty nejlepší.

VVííttee ccoo vvllaassttnněě oobbeecc vvššeecchhnnoo......

 přeložka vysokého napětí za školou a
výstavba nové trafostanice

 rušení betonových sloupů u školy
 montáž nového veřejného osvětlení u hřiště
a u školy

 nové el.vedení do prodejního stánku na hřišti
 nová izolace střechy kabin
 výstavba inženýrských sítí
 zpevnění a rozšíření stávající cesty za
humnama

 prodloužení a úprava vodovodní přípojky u
hřbitova

 navážení zeminy a makadamu na parkoviště
u hřbitova

 dočasné zajištění svahu za "Kovárnou"
 nátěr fasáday a vnitřku kapličky u kašny
 nátěry křížů a pomníků ve vlastnictví obce
 oprava vodovodní přípojky u školy
 výměna střešní krytiny na kulturním domě

 bagrování rybníčku na "Bařině"
 výstadba biokoridoru K6
 oprava utržené krajnice ve "Fortni"
 oprava a předláždění chodníku u č.p.1 a
č.p.8

 nové rýny kostelíka
 oprava trhlin – spárování hlavní silnice
 montáž nového herního prvku na hřišti pro
nejmenší

 usazení dřevěných soch před OÚ
 montáž nových světel v autobusových
čekárnách

 montáž nových bezpečnostních skel
v autobusových čekárnách

 uzemnění tribuny
 zesílení signálu WIFI internet na budově OÚ
 oprava veřejného osvětlení a rozhlasu
 výroba a doplnění poklopů kanálů
 údržba zeleně v obci

Obec v roce 2011:



SSaazzbbaa,, úúpprraavvaa tteexxttůů aa ttiisskk OOÚÚ aa RROOBBSSOONN.. VVyyddaall OOÚÚ vv NNeennkkoovviiccíícchh nnáákkllaaddeemm 220000 kkuussůů..

OO bb ee cc NN ee nn kk oo vv ii cc ee  ZZ pp rr aa vv oo dd aa jj 22 00 1111
OO bb ee cc nn íí úú řř aa dd NN ee nn kk oo vv ii cc ee

Zálešák Petr  starosta obce
Pozemky, investice, dotace, projekty, právní
záležitosti obce, příspěvkové organizace, sociální
dávky, občanské záležitosti, odpadové
hospodářství,veřejná služba, ostatní
email: starosta@nenkovice.cz
tel.: 518 622 621
tel.: 518 622 244
mobil : 724 165 474

Gabriela Kučerová
Administrativa, ověřování listin a podpisů, datové
schránky, CzechPoint :(výpisy z rejstříků trestů,
bodové hodnocení řidičů, výpis z obchodního rejstříku,
výpis z katastru), účetnictví obce, fakturace, mzdová
agenda, správce rozpočtu, školské finance a dotace,
majetek obce, inventury, poplatky, objednávky,
pohledávky, evidence obyvatel, webové stránky,
kulturní dění v obci, obědy pro seniory, atd.
email: nenkovice@nenkovice.cz
tel.: 518 622 621
mobil : 724 341 762

Pronájem prostor kulturního domu k soukromým oslavám.Přízemí 1000 Kč. Přízemí a sál 1500 Kč.Prodej stavebních míst v nové lokalitě "U školy". Cena 350 kč/m2.
Hlášení poruch: Poruchy elektro EON 800225577Poruchy plyn RWE 1239Poruchy voda VaK 800800825

Prodej propagačních materiálů o obci:
 kniha  Nenkovice v proměnách času
 DVD  II.sjezd rodáků
 DVD  Rodinné domy
 pohlednice
 trička, kšiltovky

Galerie při OÚ v Nenkovicích Vás srdečně zve na výstavu„DO NENKOVIC ZA HORŇÁKY“.
Výšivka: Minksová Eva
Obrazy: Miškeřík Jiří, Žampachová Marie, Brodecká Jana, Pavlica František
Vernisáž se uskuteční v pátek 30. března 2012 v 18:00 hodin.
S průvodním slovem PaedDr. Jiřího Jilíka. Dále vystoupí ženský pěvecký
sbor „Sboreček“ z Lipova a sourozenci Seďovi s Lucií Spurnou z Nenkovic.
Otevřeno: všední dny od 14:00 17:30, sobota, neděle od 15:0019:00
Výstava potrvá od 30.3.2012 do 4.4. 2012

Galerie při OÚ Nenkovice

Pátek 20.7.2012
Večer diskotéka na hřišti
Sobota 21.7.2012
Sportovní odpoledne
 zápas přípravky Nenkovic
 zápas dorostu Nenkovic proti dorostu Hradiště pod Vrátnom
 zápas „A“ mužstva Nenkovic proti Hradišti pod Vrátnom
Hlavní utkání sportovního odpoledne
 zápas mužstva Nenkovic (hráči nad 35 let) proti „Bolkova jedenáctka“ Bolka Polívky
Hudební večer
 přehlídka nenkovských rockových kapel
 hlavní hvězdy večera skupina „Tabák“ – Kabát revival z Uherského Hradiště
Neděle 22.7.2012
Úklid areálu a volný program (nohejbal, fotbálek, atd.)

60.výročí založení TJ Sokol Nenkovice




